
Projekt

z dnia.............................., zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 z późn. zm.),

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. 1. Miasto Bielsko-Biała świadczyć będzie, z zastrzeżeniem ust. 2, dodatkową usługę w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 
właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w 
części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku polegającą na podstawieniu 
kontenera i jego jednorazowy odbiór specjalistycznym pojazdem umożliwiającym prawidłową realizację 
usługi oraz transport do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zwanego dalej „PSZOK”.

2. Usługa, o której mowa w ust. 1, dotyczyć będzie wyłącznie następujących odpadów pochodzących 
z gospodarstwa domowego:

1) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

3) gruzu, z zastrzeżeniem limitów określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej,

4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, z zastrzeżeniem limitów określonych w odrębnej uchwale Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej,

5) odpadów zielonych, z zastrzeżeniem limitów określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej.

3. Ceny brutto (tj. zawierające podatek VAT) za usługę, o której mowa w ust. 1, określone zostały 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Odpady, o których mowa w ust. 2, należy gromadzić w sposób selektywny w kontenerach o pojemności 
1,5m3, 5m3, 7m3 lub 10m3, z zastrzeżeniem ust. 5-7.

5. Odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 3 należy gromadzić wyłącznie w kontenerach o pojemności 1,5m3 
lub 5m3.

6. W kontenerach o pojemności 1,5m3, 5m3 lub 7m3 nie można gromadzić więcej niż jednego rodzaju 
odpadów wymienionych w ust. 2.

7. W kontenerach o pojemności 10m3 można gromadzić więcej niż jeden rodzaj odpadów wymienionych 
w ust. 2, przy czym tak zgromadzone odpady należy odpowiednio zabezpieczyć przed zmieszaniem w trakcie 
transportu i rozładunku.
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8. W przypadku dostarczenia w jednym kontenerze odpadów podlegających limitom wraz z odpadami 
niepodlegającymi limitowaniu przyjmuje się, że masa odpadów dostarczonych w ten sposób objęta jest 
w całości limitem, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. W przypadku dostarczenia w jednym kontenerze odpadów podlegających dwóm limitom przyjmuje się, 
że masa odpadów dostarczonych w ten sposób objęta jest w całości niższym limitem.

10. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1, nie ponoszą kosztów zagospodarowania 
odpadów, o których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12.

11. W przypadku stwierdzenia, iż odebrane odpady nie są zebrane w sposób selektywny lub pochodzą 
z nieruchomości niezamieszkałej lub stwierdzenia przekroczenia limitów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 4 i 5, 
a także gdy stwierdzono zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel 
nieruchomości zamawiający usługę dodatkową może zostać obciążony kosztami zagospodarowania odebranych 
odpadów, zgodnie z obowiązującym cennikiem Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.

12. W przypadku naruszenia warunku, o którym mowa w ust. 6, odpady mogą zostać sklasyfikowane jako 
zmieszane odpady komunalne, a właściciel nieruchomości zamawiający tę usługę dodatkową może zostać 
obciążony kosztami zagospodarowania wszystkich umieszczonych w kontenerze odpadów, zgodnie 
z obowiązującym cennikiem Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.

13. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić miejsce podstawienia i odbioru kontenera 
umożliwiające dojazd i załadunek specjalistycznymi pojazdami.

14. Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 4 i 5, zamieszczane są na 
stronie internetowej: www.czystemiasto.bielsko-biala.pl     w zakładce „usługi dodatkowe”.

§ 2. 1. Miasto Bielsko-Biała świadczyć będzie usługę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne polegającą na jednorazowym podstawieniu kontenera i jednorazowym odbiorze specjalistycznym 
pojazdem umożliwiającym prawidłową realizację usługi oraz transport odpadów komunalnych do Regionalnej 
Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych i ich zagospodarowaniu.

2. Usługa, o której mowa w ust. 1, dotyczyć będzie wyłącznie następujących odpadów komunalnych:

1) wielkogabarytowych powstałych na danej nieruchomości,

2) zielonych, pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych danej nieruchomości.

3. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1, ponoszą dodatkowo koszty zagospodarowania 
odpadów, o których mowa w ust. 2. W przypadku, gdy w podstawionym kontenerze umieszczone zostaną inne 
odpady, niż wymienione w ust. 2, koszt zagospodarowania odebranych odpadów ustalony zostanie jako iloczyn 
wagi umieszczonych w kontenerze odpadów oraz ceny najdroższego - wg obowiązującego cennika Zakładu 
Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej - odpadu spośród znajdujących się w kontenerze.

4. Ceny brutto (tj. zawierające podatek VAT) za usługę, o której mowa w ust. 1, określone zostały 
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Odpady, o których mowa w ust. 2, należy gromadzić w sposób selektywny w kontenerach o pojemności 
1,5m3, 5m3 lub 7m3, przy czym zabrania się gromadzenia w jednym kontenerze więcej niż jednego rodzaju 
odpadów wymienionych w ust. 2.

6. W przypadku stwierdzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Miasto 
Bielsko-Biała może odmówić świadczenia usługi dodatkowej, o której mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Usługi dodatkowe, o których mowa w § 1 i § 2, zwane dalej „usługami dodatkowymi”, 
realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego zapotrzebowania składanego przez właściciela 
nieruchomości, przez podmiot, z którym Miasto Bielsko-Biała zawarło stosowną umowę.

2. Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 1, należy zgłosić na odpowiednim formularzu - USŁUGA 
DODATKOWA. Wzór formularza dla nieruchomości, o których mowa w §1 oraz wzór formularza dla 
nieruchomości, o których mowa w §2, zamieszczane są na stronie internetowej: www.czystemiasto.bielsko-
biala.pl       oraz dostępne są w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.
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3. Formularze, o których mowa w ust. 2, należy złożyć w jednej z następujących form: osobiście, faksem, 
za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP, albo uwierzytelnione w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia 
pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej) do Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej.

4. Usługi dodatkowe zostaną zrealizowane nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia 
prawidłowo wypełnionego formularza, o którym mowa w ust. 2, chyba że właściciel nieruchomości wskaże 
późniejszy termin realizacji usługi.

5. Termin podstawienia kontenera ustalony zostanie z właścicielem nieruchomości, przy uwzględnieniu 
kolejności składanych formularzy oraz dostępności usługi dodatkowej.

6. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zgłosić podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, gotowość do 
odbioru podstawionego kontenera, jednak nie później niż trzeciego dnia roboczego licząc od dnia jego 
podstawienia.

7. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 6, właściciel nieruchomości może zostać 
obciążony dodatkową opłatą w wysokości 108 zł (sto osiem zł 00/100) brutto za każdy dzień zwłoki 
w zgłoszeniu do odbioru podstawionego kontenera.

§ 4. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiścić opłatę za wykonaną usługę dodatkową w terminie 
czternastu dni licząc od dnia wystawienia faktury przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

2. Płatności należy dokonać przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, o której mowa w ust. 1, 
bądź w kasie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia                   2019 r.

CENNIK ZA ŚWIADCZENIE USŁUG DODATKOWYCH

dotyczący:

- nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

- nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

- nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,

Rodzaj usługi Cena 
brutto

1/ podstawienie, odbiór oraz transport do PSZOK kontenera 1,5 m3 145,00 zł
2/ podstawienie, odbiór oraz transport do PSZOK kontenera 5,0 m3 155,00 zł
3/ podstawienie, odbiór oraz transport do PSZOK kontenera 7,0 m3 170,00 zł
4/ podstawienie, odbiór oraz transport do PSZOK kontenera 10,0 m3 220,00 zł
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia                   2019 r.

CENNIK ZA ŚWIADCZENIE USŁUG DODATKOWYCH

dotyczący:

- nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Rodzaj usługi:
jednorazowe podstawienie kontenera i jednorazowy odbiór specjalistycznym pojazdem oraz transport 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Na cenę brutto usługi składa się:
- podstawienie kontenera, odbiór oraz transport do RIPOK
a) kontener KP 1,5 m3 145,00 zł
b) kontener KP 5.0 m3 155,00 zł
c) kontener KP 7.0 m3 170,00 zł
- koszt zagospodarowania zależny od wagi i rodzaju odpadów wg obowiązującego cennika Zakładu 
Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.
a) odpady wielkogabarytowe 324,00 zł za tonę
b) odpady zielone 318,60 zł za tonę
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rada Miejska może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych

usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia związane ze świadczeniem tzw. "usług dodatkowych" oraz

analizę złożonych ofert w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie

ww. usługi, konieczne jest podjęcie nowej uchwały w przedmiotowym zakresie.

Id: E6312666-A125-454F-87DF-71A56D0F3548. Projekt Strona 1 z 1




